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बुकरने  ब्ािं ी मैत्री करण्याििं

स्वप्न पाशिििं. त्याने पुस्तकािंमधे्य

राििाऱ्या रिस्ािंना मुक्त करण्याििं

ठरवििं. 

गुिामीत जन्मािा आिेिा

बुकर टी. वॉश िंगटन फक्त

वािायिा आशि शििायिा

श कण्याििंि स्वप्न पाहू  कत िोता. 

मुक्त झाल्यानिंतर तरुि बुकरने

कॉिेजिी शिग्री शमळवण्यासाठी

िॅम्पटन इन्स्टिटू्यटकिे, िाित, 

पाि े मैिािंच्या प्रवासािा सुरुवात

केिी. जेव्हा तो िॅम्पटन

इन्स्टिटू्यटिा पोिोििा, तेव्हा

त्याच्या न्स्टि ात फक्त पन्नास सेंट्स

िोते आशि एक मोठिं स्वप्न जे सत्यात

उतरिार िोतिं. एक गुिाम जो

कधीकाळी  ाळेच्या बािेर वाट

बघत उभा असे, तो एके शिव ी

स्वतिंत्र झािेल्या पूवीच्या गुिामािंिा

एक मिान श क्षक बनिा.



बुकर टी. वॉश िंग्टन

पन्नास सेंट्स आशि एक स्वप्न



िुसऱ्या कोित्यािी मुिासारििं

बुकरिा पि शनळ्या आका ािािी

आशि  ुभ्र उन्हात िेळायिी, 

बागिायिी, उड्या मारायिी इच्छा

िोती. 

सवाात जास्त त्यािा श कायिी इच्छा

िोती. बुकर  ब्ािं ी मैत्री करण्याििं, 

पुस्तकािंमधे्य िपिेल्या रिस्ािंना

मुक्त करण्याििं स्वप्न पाित िोता.



कागिावर शवशित्र िुिा उड्या मारत, 

नाित. त्यािंना पाहून बुकर िूष िोऊन

िसत असे.

पि त्याच्यासारख्या गुिामािंना वािायिी

परवानगी नव्हती. पुस्तकिं िातात घेतिेल्या

काळ्या मुिािा पकिून मारििं जात असे

शकिं वा त्याहून वाईट श क्षा शमळत असे.

जेव्हा तो त्याच्या मािकाच्या मुिीिा

 ाळेत सोिायिा जायिा, तेव्हा तो शतिी

पुस्तकिं उििायिा आशि प्रते्यक

पुस्तकाच्या कव्हरवरून बोटिं शफरवायिा. 

त्यािा पुस्तकिं िाताळताना त्यािंतिी जािू

जािवायिी.



मािकािी मुिगी वगाात शतच्या

वगाशमत्रािंबरोबर वाित असे-

"A ‘ॲपि’िा (सफरििंि). B ‘बिा ’िा

(पक्षी)."

बुकर बािेर उभा रािी. व्हशजाशनयाच्या

उष्ण वातावरिात शनळ्या आका ािािी

आशि किक उन्हात, न्स्टििकीतून आत

पाित तो उभा रािी.

तो ऐकत असे आशि स्वप्निं पाित असे.



स्वतिंत्र झाल्यावरसुद्धा, अजूनिी त्याििं

आयुष्य िितर िोतिं.

बुकरििं कुटुिंब व्हशजाशनयाहून

वेस्टव्हशजाशनयािा आििं.

तो आशि त्यािा भाऊ त्यािंच्या सावत्र

वशििािंबरोबर शमठाच्या भट्टीत काम

करायिा जाऊ िागिे.

कनाव्हाच्या िरीत िोिवर तो फावििं

मारून, मीठ उपसून, ते

भरत असे.

निंतर, माले्डनच्या एका कोळ ाच्या िािीत;

िािकामगार आशि म ीन, 

जमीन िजारो फूट िोि िित असत.

कोळ ापयंत पोिोिण्यासाठी.

प्रौढ मािसािंसाठीिी ते एक अशत य

उष्णतेतििं आशि धोक्याििं काम िोतिं आशि

बुकरसारख्या मुिािंसाठी तर िूपि जास्त. 

असा अिंधार बुकरने आधी कधीि पाशििा

नव्हता.



एके शिव ी आईने त्यािा आश्चयािशकति

केििं:

शतने िास बुकरसाठी से्पशििंगििं एक पुस्तकिं

आिििं.

बुकरआता ABC श कू िागिा, पानभर

नाििारी ती शवशित्र अक्षरिं शगरवू िागिा.

िवकरि ती अक्षरिं त्यािा कळू िागिी.

"A ॲपििा (सफरििंि). B बिािा (पक्षी)."

 ेवटी त्यािा वािता येऊ िागििं.



जेव्हाओशियोहून एक तरुि मुिगा  िरात

आिा,

तेव्हा त्या अि्भुत अनोळिी मािसािी

बातमी एका केशबनपासून िूसऱ्या

केशबनपयंत पटापट पसरिी. 

तो एक असा कृष्णविीय मािूस िोता, जो

वािू  कत िोता!

िोकािंना काम सिंपल्यावर एकत्र यायिा

आशि त्याने वाििेल्या रोजच्या बातम्या

ऐकायिा िूप आविायििं.

छोटा बुकरिी त्याने वाििेििं ऐकायिा

आशि स्वप्न बघायिा.



रोज बुकर भल्या पिाटे उठायिा आशि

िगेि कामािा िागायिा.

तो फावििं मारून, मीठ उपसून, ते

भरायिा.

आशि मग शनग्रोिंच्या  ाळेकिे धाव

घ्यायिा.

एका छोट्या ा, गच्च भरिेल्या िोिीत

बुकर त्यािे पाठ श किा.

"A ‘ॲपि’िा (सफरििंि). B ‘बिा ’िा

(पक्षी)."

बुकर ऐकत असे, श कत असे, आशि

स्वप्न बघत असे.

पि त्यािा यापेक्षा जास्त कािीतरी िविं

िोतिं. 



ििान असतानाि त्याने एका अि्भुत

 ाळेशवषयी ऐकििं िोतिं.

त्या  ाळेििं नाव िोतिं

िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यट.

शनग्रो शतथे शििायिा श कू  कत िोते. 

त्याबरोबरि  ेती, शवज्ञान आशि इतर

शकतीतरी गोष्टी श कू  कत िोते.

आशि त्यािंना िवी ती सगळी पुस्तकिं वािू

 कत िोते. 

बुकर िे ऐकत असे आशि स्वप्न पाित

असे.

िॅम्पटन कुठे िोतिं, तो शतथे कसा जािार

िोता, िे कािीि त्यािा मािीत नव्हतिं. 

फक्त इतकिं ि मािीत िोतिं की

कोित्यािी पररन्स्टथथतीत त्यािा शतथे

जायििंि िोतिं!



पुढे िीि वषं बुकरने काम केििं आशि पैसे

जमविे.  ाळेििं स्वप्न बघत-बघति.

तरीिी अजून त्याच्याकिे िूपि कमी पैसे

िोते आशि अिंगात घािायिा कािी फटके

कपिे. त्यािे शमत्र आशि कुटुिंशबयािंकिेिी

फार कािी नव्हतिं -

एिाििं नाििं, कािी आिे आशि एिािा

रूमाि!

पि त्यािंनी त्यािंच्याकिे जे कािी िोतिं ते

त्यािा शिििं.

त्याच्या वय झािेल्या  ेजाऱ्यािंनी त्यािंििं

बहुतािं आयुष्य गुिामीति काढििं िोतिं.

त्यािंनी बुकरिा सािंशगतििं की त्यािंच्यातिाि

एकजि कधी बोशिंग सू्किमधे्य जाऊन

श केि, अ ी त्यािंनी कधी कल्पनािी केिी

नव्हती.

बुकरने ते ऐकििं आशि तो त्यािंिी स्वप्निंिी

सोबत घेऊन गेिा.



िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटिा पाि े मैिािंिा

बहुतािं प्रवास त्याने िािति केिा.

व्हशजाशनयािे िोिंगर पार करून

समुद्रापयंत, असा तो अनेक शिवसािंिा

प्रवास िोता.

त्याच्या थकिेल्या िािािंना वारा बोित

असे,

आशि टिक जशमनीवर िािून त्यािे

पाय िुित असत. 

तरीिी तो िाित राशििा.



िॅम्पटनपासून जवळपास ब्याऐिं ी मैि

िूर असिेल्या ररिमिंििा पोिोिेपयंत

त्याच्याकििे सगळे पैसे सिंपिे.

तो इतका थकिेिा आशि भुकेिेिा

िोता की त्यािा पाऊि उििििंिी

अवघि झाििं.

ते मोठिं  िर भीतीिायक आशि

गोिंधळून टाकिारिं वाटत िोतिं.

शतथे अनेक सावल्या िोत्या, आशि शमत्र

मात्र एकिी नव्हता!



न्स्टि ात एक पैसािी नसताना

बुकर रस्त्ािंवरून मध्यरात्र िोईपयंत

शकिं वा त्यानिंतरिी िाित रािायिा.

तो िाण्याच्या पिाथांच्या िुकानािंकिे

बघत रािायिा, शजथे रिून ठेविेििं

तळिेििं शिकनआशि शमठाईिा गोि

वास पसरिेिा असे. त्याने त्याच्या

तोिंिािा पािी सुटत, आशि त्याच्या

ररकाम्या पोटातून गुिगुि आवाज येत, 

किाित्या शवजेसारिे.

शतथे त्यािा बे्रििा एक तुकिा शकिं वा

िुधािा एक घोट तरी शमळिार िोता

का!

इतक्या कष्टािंनी पायपीट करत, थिंिीत, 

उिास आका ािािी त्यािा धीर सुटिा

असता. तेव्हा त्याने मनात

िॅम्पटनमधल्या वािनाियािी कल्पना

केिी, शजथिी कपाटिं जािू आशि

रिस्ािंनी भरिेिी िोती.

मग त्यािा आतून एक आवाज ऐकू

आिा, जो त्यािा पुढे जात रािायिा

सािंगत िोता. त्याने तो आवाज ऐकिा

आशि स्वप्न पाशिििं.



त्यािा एका जिाजातून माि उतरवायििं

काम शमळाििं आशि नाश्त्त्यासाठी अन्न

शवकत घेण्याइतके पैसे तो कमवू िागिा.

मजुरािंनी माि बािंधताना, उििून वािताना

कष्टािी गािी गायिी. त्यािंच्या आवाजािंनी

बुकरिा त्यािे शमठाच्या िािीतिे शिवस, 

त्यािे शमत्र आशि कुटुिंबािी आठवि आिी, 

ज्ािंना तो आता िूप मागे सोिून आिा

िोता.

त्याने माि उििून त्यािा ढीग रििा-

त्यािी पाठ िुिू िागिी आशि त्यािे

पातळ कपिे घामाने शभजून गेिे, तोपयंत. 

शिवसािंमागून शिवस गेिे. 

िळूिळू त्याने प्रवासािा पुरतीि इतके पैसे

जमविे.



 ेवटी जेव्हा तो िॅम्पटनिा पोिोििा, तेव्हा

शतथल्या शवटािंच्या मोठ्या इमारतीिा बघून

त्याििं मन प्रका ाने भरून गेििं.

त्याच्या न्स्टि ातिे पन्नास सेंट आशि त्याच्या

मनातििं स्वप्न सोबत असताना, बुकरिा एका

जािूने त्याििं स्वागत केल्यासारििं वाटििं..



 ाळेिी फी वषाािा सत्तर िॉिर इतकी

िोती- पन्नास सेंटपेक्षा शकतीतरी जास्त.

बुकरने रिवाििाराििं काम करून त्यािी

फी भरिी.

पुन्हा तो पिाटे उजािताि उठून झािायिा, 

साफसफाईआशि इतर कामिं करून मग

वगाात जायिा.

तरीिी त्यािी कमाई पुरे ी नव्हती. 

पि त्यािी मेिनत पाहून इतर िोक त्यािा

मित करण्यासाठी पे्रररत झािे.

आशि मग बुकर त्यािंिीिी स्वप्निं घेऊन पुढे

जाऊ िागिा.

तो याआधी कधीि शनयशमतपिे िोन वेळा

जेविा नव्हता, शकिं वा पििंगावर िोन

िािरी िंच्या मधे्य कधीि झोपिा नव्हता.

िॅम्पटनमधििं त्याििं जीवन अगिी त्यािा िविं

तसिं िोतिं- त्यापेक्षािी जास्त.



बुकरसाठी त्यािे श क्षक

सवाात मोठा िमत्कार िोते.

ते हु ार आशि ियाळू िोते.

त्यािंनी आपल्या शवद्यार्थ्ांना

आपििं ज्ञान इतरािंबरोबर

वाटायिा श कवििं.

िे  क्य िोतिं की किाशित

त्यातिे कािी शवद्याथी मोठे

िोऊन त्यािंच्या स्वतः च्या  ाळा

सुरु करतीि.



"A ‘ॲपि’िा (सफरििंि). B ‘बिा ’िा (पक्षी)"

पासून बुकर आता शकतीतरी पुढे आिा

िोता.

पि पाि े मैि िािल्यावर आशि त्याििं

एक स्वप्न सत्यात उतरल्यानिंतरसुद्धा अजून

िी बुकरच्या प्रवासािी सुरुवाति िोती.

आपल्या टेबिावर बसून, आजूबाजूिा

असिेल्या पुस्तकािंच्या शढगािंनी वेढिेिा

बुकर ऐकत असे, आशि स्वप्न बघत असे.



बुकर टी. वॉश िंग्टनबद्दल

त्याच्या प्रवासाबद्दल अशिक माशिती

• वॉश िंग्टनच्या बािपिीच्या काळात, १८३१आशि १८३२ मधे्य, व्हशजाशनयातीि कायद्यानुसार गुिामािंना

आशि मुक्तझािेल्या कृष्णविीयािंना शििायिा-वािायिा श कवििं िा गुन्हा िोता.

• वॉश िंग्टन याने त्याच्या मािकाच्या मुिीच्या वगाात ऐकिेिे नेमके धिे शकिं वा त्यािंििं विान केिेििं नािी, 

पि "ि शिशटि वन्स िॅिर" या त्याच्या तरुिपिी प्रकाश त झािेल्या प्राइमर पुन्स्टस्तकेत शिल्याप्रमािे "A 

‘ॲपि’िा (सफरििंि). B ‘बिा ’िा (पक्षी)“ यासारििं कािी ऐकििं असाविं. त्याच्या आईने निंतर त्यािा

शिििं ते पुस्तक िोतिं "नोिा वेबस्टर - ि अमेररकन से्पशििंग बुक", ज्ािा "बू्ल बॅक से्पिर" असिंिी म्हटििं

जाई.

• वेस्टव्हशजाशनयातीि शमठाच्या िािीत, वॉश िंग्टनच्या सावत्र वशििािंच्या शपिंपािंवर, त्यािंना ठरवून शििेिा

१८ िा आकिा शिशििेिा असे. छोट्या वॉश िंग्टनने ओळिायिा श किेिा िा पशििा आकिा िोता.

• िौकीिार म्हिून वॉश िंग्टनिा पगार मशिन्यािा ििा िॉिर इतका िोता, ज्ामधे्य फक्त त्याच्या

िोिीििं भाििं आशि जेविािा ििा भागत असे. िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटमधीि  ैक्षशिक फी (िरवषी सत्तर

िॉिर) नू्य बेिफोिा , मॅसािुसेट्सच्या शमस्टर एस. शग्रशफट्स मॉगान यािंनी भरिी. िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटिे

सिंथथापकआशि प्रमुि शब्रगेशियर जनरि सॅमु्यअि सी. आमास््टॉिंग यािंनी वॉश िंग्टनना िी श ष्यवृत्ती

शमळवून िेण्यात मित केिी.

१८५६- बुकर टी. वाश िंगटन, जेम्स बरो नावाच्या मािकाच्या तिंबािूच्या  ेतात व्हशजाशनयाजवळ एक गुिाम

म्हिून जन्मािा आिा.

१८६१- नागरी युद्ध सुरु झाििं.

१८६५ - युद्ध सिंपििं, आशि राज्ािंनी औपिाररकपिे गुिामशगरी सिंपवून तेरावी िुरुस्ती मिंजूर केिी. वॉश िंग्टन

मुक्तझािा.

१८६५-१८७१ - वॉश िंग्टनने एका शमठाच्या िािीत काम करायिा सुरुवात केिी, आशि निंतर कनाव्हा वॅ्हिी

येथे, वेस्ट व्हशजाशनयामधल्या माले्डन येथे एका कोळ ाच्या िािीत काम केििं. तो पशिल्यािंिा एका थथाशनक

 ाळेत श कू िागिा.

१८७२ - वॉश िंग्टनने िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटकिे पाि े मैि िािंबच्या प्रवासािा सुरुवात केिी.

१८७५ - वॉश िंग्टनने िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटमधून सन्मानाने पिवी शमळविी. 

१८७५-१८७७ – वॉश िंग्टनने माले्डनमधे्य तो स्वतः श किा िोता त्याि  ाळेत श कवििं.त्या पगारातून

िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटमधे्य त्याच्या भावाच्या श क्षिािी फी भरिी. 

१८७९-१८८१- वॉश िंग्टनने िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटमधे्य श कवििं. 

१८८१ - वॉश िंग्टनने अिबामाच्या एका जुन्या ििाििं टसे्कगी इिंस्टीटू्यटमधे्य रुपािंतर केििं, शजथे सुरुवातीिा

तीस आशिकन-अमेररकन शवद्याथी श कायिा आिे.

१८८२ – शवद्यार्थ्ांनी स्वतः िाताने बनविेल्या शवटािंपासून टसे्कगी इिं न्स्टस्टटू्यटिी पशििी इमारत बािंधिी.

१८९५ - वॉश िंग्टनने अटिािंटा, जॉशजाया येथे एका आिंतरराष््टीय एक्सपोशझ नमधे्य भाषि शिििं. ज्ात त्याने

गोऱ्या आशि आशिकन-अमेररकन समुिायािंमधल्या सिकायाावर भर शििा.त्यािंच्या भाषिािा निंतर

वॉश िंग्टनच्या टीकाकारािंनी "अटिािंटािी तिजोि" असिं म्हटििं. 

१८९६ – वॉश िंग्टन िी िावािा शवद्याशपठाकिून मानि पिवी शमळािेिी पशििी आशिकन-अमेररकन व्यक्ती

ठरिी.

१९०० – वॉश िंग्टनििं पशिििं आत्मिररत्र, "िस्टोरी ऑफ माय िाइफ अँि वका " प्रकाश त झाििं. वॉश िंग्टनने

नॅ नि शनग्रो शबझनेस िीगिी थथापन केििं.

१९०१ – वॉश िंग्टनििं िुसरिं आत्मिररत्र "अपिॉम से्लव्हरी", प्रकाश त झाििं आशि ते अत्यिंत िोकशप्रय झाििं. 

त्याि वषी वॉश िंग्टनने व्हाइट िाउसमधे्य राष््टपती शथयोिोर रूजवेल्टबरोबर जेवि केििं. त्यानिंतर एक वाि

झािा.

१९१५ – वॉश िंग्टनिा त्याच्या टसे्कगी, अिबामा येथीि घरी मृतू्य झािा.

बुकर टी. वॉश िंग्टन (१८५६ -१९१५) िा एक राष््टीय नेता आशि त्याच्या

काळातल्या प्रख्यात आशिकन-अमेररकन व्यक्ती िंपैकी एक बनिा, 

त्याआधी १८७५ मधे्य त्याने िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटमधून सन्मानाने पिवी

शमळविी.आज तो टसे्कगी इिं न्स्टस्टटू्यट या एका प्रशसद्ध शवद्याशपठािा

सिंथथापक म्हिून िोकािंच्या स्मरिात आिे. त्याच्या मृतू्यच्या वेळी,

इिंन्स्टस्टटू्यटच्या पररसरात  िंभराहून जास्त इमारती, पिंधरा ेहून अशधक

शवद्याथी आशि जवळजवळ िोन शमशियन िॉिर इतकी िेिगी जमा

झािेिी िोती. तो फक्त पुस्तके वािायिाि श किा नािी, तर ती

शििायिािी श किा.त्याच्या िौिा पुस्तकािंपैकी सवाात प्रशसद्धआिे "अप

िॉम से्लव्हरी" िे त्याििं िुसरिं जीवनिररत्र.



िेिकािी टीप

ते कोििं ज्ा फोटोवरून बनिेििं िोतिं, तो आता इिंटरनेटवर सिजपिे उपिब्ध आिे. आज

तो फोटो बघताना मिा आठवतिंय की तो पशिल्यािंिा पाशििा तेव्हा मिा भीती वाटिी िोती. 

फोटोत वॉश िंग्टन नेिमी शिसतात त्याप्रमािे कििरआशि गिंभीर, ताठ कॉिरिा  टा आशि

गळ्या ी घट्ट टाय अ ा रुपात शिसत. त्यािंच्या मािंिीवर एक उघििेिे पुस्तक असे. माझ्या तरुि

िोळ्यािंना ते एका किक मुख्याध्यापकाप्रमािे शिसत- ज्ञानी, मागिी करिारे, आशि एिाद्या

िोिकर शवद्यार्थ्ााच्या थेट अिंतरिंगात पाहू  किारे.

मी जसा-जसा मोठा िोत गेिो तसिं मिा कळत गेििं की वॉश िंग्टन िे कािी साधारि,  ूरवीर

नायक म्हितात तसे नव्हते. माझ्या िक्षात आििं की ती एक गुिंतागुिंतीिी आशि िरिं तर

शववािास्पिसुद्धा व्यक्ती िोती. त्यािंच्या शनग्रोिंच्या उन्नातीबद्दिच्या शविारािंिा, कृष्णविीय

नेतृत्वातीि त्यािंिे प्रमुि प्रशतस्पधी िबू्ल्य. ई. बी. ि्यू बुआ यािंच्या शविारािं ी वारिंवार सिंघषा िोत

असे. कािािंतराने, वॉश िंग्टनना एक शि ाभूि झािेिी व्यक्ती म्हिून पाशिििं जाऊ िागििं, ज्ािंनी

शवरोधापेक्षा तिजोि करििं पसिंत केििं. "अटिािंटािी तिजोि" िे त्याििं एक उिािरि. १९६०च्या

ि कापयंत, वॉश िंग्टनििं नाव “तत्त्विीन" म्हिून गिििं जाऊ िागििं. वॉश िंग्टन पोस्टिे समीक्षक

जोनाथन यािािी यािंनी शिशिििं,“इतर मिान अमेररकन व्यक्ती िंच्या तुिनेत बुकर टी. 

वॉश िंग्टनबरोबर इशतिासाने िूपि जास्त कू्रर व्यविार केिा. त्यािंना बिनाम केििं गेििं आशि त्यािंिी

न्स्टिल्ली उिविी गेिी, तरीिी कोित्यािी शनकषानुसार त्यािंििं जीवन असामान्य िोतिं."

अशिकिच्या वषांमधे्य वॉश िंग्टनच्या प्रशतषे्ठििं पुनमूाल्यािंकन केििं गेििं आिे. रॉबटा

नॉरेिच्या 2009 मधे्य शिशििेल्या वॉश िंग्टनच्या "अपिॉम शिस््टी“ या िररत्रात वॉश िंग्टनिा

एक शनभाय, आ ावािी व्यक्ती म्हिून शिशत्रत केििं आिे, ज्ािंनी आपल्या िोकािंच्या शितासाठी

सातत्याने त्यािंच्या धे्ययािा पाठिाग केिा. नॉरेि शिशितात की १८९० च्या ि कापयंत

"वॉश िंग्टन िे अमेररकेतीि सवाात प्रशसद्धआशि मान्यवर कृष्णविीय व्यक्ती बनिे िोते." 

१८५६ मधे्य गुिाम म्हिून जन्मािा आल्यावर कािी ि कािंनिंतर त्यािंच्या राष््टीय प्रमुितेमुळे

१९०१ मधे्य त्यािंनी राष््टपती शथयोिोर रूझवेल्टिा पाहुिा म्हिून व्हाइट िाउसमधे्य जेवि

केििं. टसे्कगीिी थथापना, न थकता िे भर व्याख्यानिं िेििं आशि शकते्यक पुस्तकिं शिशिििं

याव्यशतररक्त, वॉश िंग्टनने नॅ नि शनग्रो शबझनेस िीगिी थथापना िेिीि केिी. शनग्रो शबझनेस

िीग िी आशथाक शवकास सिंघटना आजिी कायारत आिे. १९१५ मधे्य, ५९ वषांिे असताना

त्यािंिा मृतू्य झािा.

जेव्हा मी िे पुस्तक शििायिा सुरुवात केिी, तेव्हा वॉश िंग्टनच्या राजकारिा ी माझा

कमी सिंबिंध िोता आशि त्यािंच्या मेिनत, श स्त आशि आत्मशनभारतेच्या पुरस्कारात मिा जास्त

रस िोता.स्वतः िा सुधारण्यासाठीच्या त्यािंच्या  ोधातिा मिा सवाात आकषाक वाटिारा पैिू

म्हिजे िॅम्पटन इिंन्स्टस्टटू्यटकिे त्यािंनी केिेिा पाि े मैिािंिा प्रवास. नॉरेिच्या म्हिण्यानुसार, 

"एका गरीब शनग्रो तरुिासाठी तो प्रवास तिावआशि अशनशश्चततेने भरिेिा िोता." 

वॉश िंगटनने त्याच्या िुसऱ्या आत्मिररत्रात जवळपास िार पानािंवर त्या िुिैवी प्रवासाििं विान

केििं आिे. माझिं काम िोतिं, त्याच्या सािसआशि दृढ़ सिंकल्पाच्या गोष्टीिा शवस्तार करििं. “अप

िॉम से्लव्हरी”मधून कळिेल्या वॉश िंग्टनच्या इतरिी आठविी मी मािंिल्या, त्यािंनी

प्रवासािरम्यान अनुभविेिी दृश्यिं, आवाज, आशि सिंवेिनािंवर भर शििा. वॉश िंग्टनच्या

 ब्ािंत, जेव्हा ते  ेवटी िॅम्पटनिा पोिोििे, तेव्हा त्यािंनी शनश्चय केिा की “शकतीिी अिथळे

आिे तरीिी माझिं धे्यय साध्य करताना मी िार मानिार नािी." िे ििानसिं पुस्तक

वािकािंनािी यासारिा शनश्चय करायिा पे्ररिा िेईि, अ ी आ ा करतो. 

—जबरी आशसम

कािी वषांपूवी, मी ज्ा घरात मोठा झािो, त्या घरात एक

कपाट आवरताना, मिा बऱ्याि काळापासून िरविेििं एक शजग-

सॉ कोििं सापिििं. मी ििान असताना माझ्या आई-वशििािंनी मिा

नाताळिी भेट म्हिून ते कोििं शिििं िोतिं.त्या कोड्यावर बुकर टी. 

वॉश िंग्टनििं एक कृष्णधवि (काळ्या-पािंढऱ्या रिंगातििं) शित्र िोतिं. 

मिा आठवतिंय की  ाळेच्या शिवाळ्याच्या सुट्टीत मी िे शजग-सॉ

शित्र जुळवायिा िूप प्रयत्न केिा िोता. जेव्हा माझ्या न्स्टििकीच्या

बािेर बफा पित असायिा, तेव्हा मी प्रते्यक तुकड्यािा उिटून

पािायिो. िळूिळू मी सगळे तुकिे नीट जुळविे आशि मग

वॉश िंग्टनििं शित्र माझ्या िोळ्यािंसमोर उभिं राशिििं.



बुकर टी. वॉश िंगटन


